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Na afronding van zijn studie Nederlands 
recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam 
werd Peter van Beuningen (1962) in 1986 
bedrijfsjurist bij de Engelse multinational 
Allied Breweries Ltd. Naast zijn werk voltooide 
hij een studie Marketing. Na ongeveer 5 
jaar vestigde hij zich als zelfstandig jurist in 
het ondernemingsrecht en adviseur in fusies 
en overnames. Hij was commissaris bij een 
aantal bedrijven en vervulde bestuursfuncties. 
In 2007 gooide Peter het roer om. 
Nu is hij mede-eigenaar en directeur van 
een bedrijf in (para)medische apparatuur, is 
hij verbonden aan NHTV Breda University 
of Applied Sciences en fungeert hij via zijn 
bedrijf iLat als zakelijk sparringpartner en 
filosofisch klankbord voor ondernemers en 
leidinggevenden. Sinds 2007 is hij student 
aan de School voor Praktische Filosofie en 
in 2008 begon hij met het schrijven van zijn 
Denkstoffen, die de basis vormen voor dit 
boek.

Waarom is vertrouwen onmisbaar? Wat is (van) waarde? Is genoeg 
ooit voldoende? Waarom geloven we wat journalisten beweren?
Bestaat de werkelijkheid? Waardoor ontstaat hufterig gedrag? 

Niet alles is wat het lijkt
We kunnen de wereld om ons heen voor zoete koek aannemen. Ons 
onderdompelen in de maalstroom die de waan van de dag is. Oorde-
lend en veroordelend. Maar zoals Einstein al zei: “Je moet altijd, 
altijd vragen blijven stellen”. Kijk met verwondering rond en onder-
zoek. Ontdek. Weg met die automatische piloot. Op naar “wat is er 
om de hoek van de straat”- denken! 
Want door verandering van perspectief kun je de dingen anders zien 
of zelfs andere dingen gaan zien. Daar gaat het in dit boek onder meer 
over. Over de waarde en het effect van bewuster kijken en een open 
geest. Aan de hand van ontwikkelingen en herkenbare gebeurtenissen 
die in de wereld gaande zijn (geweest), komt in dit boek naar voren 
dat niet alles is wat het lijkt, zolang je maar met een open blik naar ge-
beurtenissen kijkt. Of je nu manager, collega, opvoeder, ondernemer, 
familie of vriend bent: een ”open mind is a joy for ever”. 
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Het omslagontwerp betreft een schilderij dat
speciaal voor dit boek werd gemaakt door beel-
dend kunstenares Corry van Dijk.


